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Únorová profiezávka na ulici Hybe‰ova.

Obnovit zeleÀ v rÛzn˘ch ãástech
mûsta plánují Boskoviãtí. Ve mûstû uÏ
nyní dûlníci realizují nûkolik akcí rege-
nerace sídelní zelenû, v‰echny s dotaã-
ní podporou Operaãního programu Ïi-
votního prostfiedí. Celkem vysadí 209
nov˘ch stromÛ. 

„Od loÀského podzimu regenerujeme
sídli‰tû Otakara Kubína, pracovníci od-
borné firmy uÏ vykáceli nûkolik pfierost-
l˘ch a nemocn˘ch stromÛ. Místo nich
vysadí 74 nov˘ch. Konkrétnû habry,
hru‰nû, lípy, tfie‰nû sakury a dal‰í. Z jeh-
liãnat˘ch napfiíklad borovice,” nastínila
Leona Fialová z boskovického odboru
tvorby a ochrany Ïivotního prostfiedí. 

Od bfiezna jsou práce v plném proudu
i na sídli‰ti Hybe‰ova. „Regeneraci za-
hájíme kácením vybran˘ch stromÛ a ke-
fiÛ, následovat bude v˘sadba nov˘ch.
Kompletnû obnovíme stromofiadí podél

ulice Hybe‰ova, kde javory nahradí v˘-
sadba sloupovit˘ch dubÛ. V sídli‰ti novû
pfiibudou jablonû, javory, nebo okrasné
tfie‰nû,” prozradila Fialová.

Prokoukne i sídli‰tû Na Chmelnici,
kde podle Fialové mûsto nechá vysadit
31 stromÛ. Napfiíklad javory, habry, je-
fiáby a borovice. Mezi vysázen˘mi stro-
my nebude chybût ani liliovník tulipá-
nokvût˘. V Boskovicích v souãasnosti
roste jen jedin˘, vedle základní ‰koly
na námûstí 9. kvûtna. 

VÛnû stromÛ zaplaví postupnû i dal‰í
ãásti mûsta. Podél cyklostezky ke ·mel-
covnû pfiibude 13 kusÛ dubÛ. Na men‰í 
úpravy zelen˘ch ploch se mohou tû‰it i
obyvatelé sídli‰È na ulici Komenská,
Manésova nebo Husova. V ulici Sokolská
po tfiech letech o‰etfií v‰echny lípy. 
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Boskovice a okolí

Boskovice prokouknou, mûsto
vysází pfies 200 stromÛ 

Takto v souãasnosti vypadá zahrada M·
v Boskovicích, pracovi‰tû Na Dolech. 

Ve stfiedu 19. bfiezna se v Zámeckém
skleníku v 19.00 koná pfiedstavení v rám-
ci Divadelního pfiedplatného 2013/14
Frankie & Johnny v podání Ale‰e Hámy
a Terezy Kostkové. Vstupné 250 Kã.

V úter˘ 25. bfiezna srdeãnû zveme na
Jarní taneãní zábavu (nejen) pro seniory,
která se uskuteãní v Zámeckém skleníku
od 15.00. K tanci a ke zpûvu hraje sku-
pina Jaroslava Molta. Vstupné: 60 Kã
dospûlí / 40 Kã seniofii / ãlenové Klubu
seniorÛ pfii KZMB vstup ZDARMA.

Ve stfiedu 26. bfiezna zveme v‰ech-
ny pfiíznivce bluesové hudby na austral-
sko-britsk˘ blues-rock zeppelinovského
stfiihu. V 19.00 v Zámeckém skleníku
vystoupí Gwyn Ashton Trio. Australsk˘
kytarista Gwyn Ashton byl v roce 2001
vyhlá‰en 3. nejlep‰ím kytaristou na svû-
tû, hned po Jeffu Beckovi a Garry
Moorovi. Vstupné: 130 Kã v pfiedpro-
deji / 170 Kã na místû.

V nedûli 30. bfiezna zveme v‰echny
dûti na Zámeck˘ skleník, kde Divadlo
Krapet odehraje pfiedstavení Pfiíhody
vãelích medvídkÛ. Vstupné: 100 Kã,
260 Kã rodinné (3 – 5 osob) na místû,
80 Kã / 200 Kã rodinné (3 – 5 osob)
v pfiedprodeji. 

V pondûlí 31. bfiezna se v Kinû
Boskovice koná dal‰í cestovatelská bese-
da. RNDr. Tomá‰ Rusek si pfiipravil pro-
mítání na téma Na kole za pfiírodními
a etnick˘mi skvosty severního Vietnamu.
Vstupné: 50 Kã dospûlí / 30 Kã seniofii,
studenti.

Více informací naleznete na na‰ich
nov˘ch internetov˘ch stránkách

www.kulturaboskovice.cz. 

Pfiedprodej probíhá v Mûstském in-
formaãním stfiedisku Boskovice,

Masarykovo nám. 1, 
tel.: 516 48 86 77.

KZMB zvou:
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Fádní zahrada, která postrádá pod-
nûtné herní prvky pro dûti. Tak v sou-
ãasnosti vypadá prostor na hraní pro Ïá-
ky jedné z boskovick˘ch matefisk˘ch
‰kolek, která sídlí Na Dolech. 

„JiÏ dfiíve jsme zastaralé herní prvky
nechali odstranit. Proto mají dûti pobyt
na zahradû omezen˘. V chladn˘ch a de‰-
tiv˘ch dnech jim neposkytuje dostateãné
impulzy pro hru. A kdyÏ silnû svítí slu-
níãko, nemají se kde ukr˘t do stínu,” po-
psala situaci fieditelka Matefiské ‰koly
Boskovice Dagmar Burianová. 

JiÏ od poloviny leto‰ního bfiezna se
v‰ak místo zaãne mûnit k nepoznání.
„Pro dûti tam zfiídíme hfii‰tû v pfiírodním
stylu. Souãástí prací bude napfiíklad v˘-
sev trávníku, v˘sadba stromÛ, kefiÛ, 
trvalek a vodních rostlin. A co je hlavní,
pfiibudou nové herní prvky. Napfiíklad
dvojhoupaãka, dvojhrazda, hmatov˘
a pohybliv˘ chodník nebo kamenná je‰-
tûrka,” pfiiblíÏila Burianová. 

Vûfií, Ïe hra s pfiírodními prvky pod-
nítí vzájemnou spolupráci dûtí, jejich
estetické cítûní, pfiedstavivost a fantazii. 

Hfii‰ti budou podle ní dominovat pfií-
rodní materiály. „Budou zastoupeny
v rÛzn˘ch podobách a formách, jako
jsou voda, zemû, vzduch a zemina. Îáci
se s nimi seznámí a nauãí se je vyuÏívat
v souladu s pfiírodou,” vysvûtlila fiedi-
telka ‰koly. 

Nejmen‰í tak porozumí pfiírodním
zákonitostem v kaÏdém roãním období.
Díky tomu, Ïe se budou podílet na péãi
o drobné rostliny, vybudují si vztah
k vlastní práci, ãímÏ si budou utváfiet
své hodnoty. „Získají praktické zku‰e-
nosti s péãí o pfiírodu, a tím si vybudují
pozitivní vztah k Ïivé i neÏivé pfiírodû
a pfiirozen˘ respekt k ní,” je pfiesvûdãe-
ná Burianová. 

Doplnila, Ïe náklady na akci se bu-
dou pohybovat kolem jednoho a pÛl mi-
lionu korun. 90 procent nákladÛ uhradí
dotace z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj, zbylou ãástku zaplatí mûs-
to z rozpoãtu.  
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SluÏby Boskovice,
s.r.o. poÏádají bûhem 
února a bfiezna na umûlé
trávû v Boskovicích jiÏ
9. Roãník zimního fot-
balového turnaje O po-
hár mûsta Boskovice –
Artézia. Letos se turnaje
úãastní muÏi Boskovic,
Kun‰tátu a Rájce –
Jestfiebí a dorostenci
Blanska a Boskovic.
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Dûti dostanou dárek. Hfii‰tû
v pfiírodním stylu

Mûsto Ïije fotbalem


